Syfte, omfattning och definitioner (1-4 §)
Följande tre områden: arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande
särbehandling står i fokus för nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket. De handlar om
hur man i det systematiska arbetsmiljöarbetet ska arbeta med den Organisatoriska och
Sociala Arbetsmiljön – OSA.
De fyra första paragraferna i OSA talar om syftet med föreskrifterna och vilka som
omfattas. Här ges också definitioner av begrepp. Barn, elever och studenter omfattas
inte av OSA.
Syfte
1 § Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för
ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.
Tillämpningsområde
2 § Föreskrifterna gäller i samtliga verksamheter där arbetstagare utför arbete för
arbetsgivares räkning.
Begreppen arbetstagare och arbetsgivare har samma innebörd i dessa föreskrifter som
i arbetsmiljölagen (1977:1160), med de undantag som anges i 3 § dessa föreskrifter.
Till vem föreskrifterna riktar sig
3 § Arbetsgivaren har ansvaret för att föreskrifterna följs. Med arbetsgivare likställs
de som hyr in arbetskraft. De som genomgår utbildning eller är under vård i anstalt
likställs inte med arbetstagare vid tillämpningen av dessa föreskrifter.
I 1 kap. 3 § arbetsmiljölagen likställs bland annat de som genomgår utbildning eller är
under vård i anstalt med arbetstagare vid tillämpning av 2–4 och 7–9 kap.
arbetsmiljölagen. Genom denna paragraf undantas barn, elever och studenter från att
omfattas av föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö.
Definitioner
4 § När frågor om ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling
hanteras i det systematiska arbetsmiljöarbetet är det lämpligt att ta utgångspunkten i
de definitioner som finns i denna paragraf.
I föreskrifterna har följande ord denna betydelse:
Krav i arbetet
De delar av arbetet som fordrar upprepade ansträngningar. Kraven kan exempelvis
omfatta arbetsmängd, svårighetsgrad, tidsgräns, fysiska och sociala förhållanden.
Kraven kan vara av kognitiv, emotionell och fysisk natur.

Kränkande särbehandling
Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som
kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.
Ohälsosam arbetsbelastning
När kraven i arbetet mer än tillfälligt överskrider belastning resurserna. Denna obalans
blir ohälsosam om den är långvarig och möjligheterna till återhämtning är
otillräckliga.
Organisatorisk arbetsmiljö
Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar ledning och styrning,
kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter och
krav, resurser och ansvar.
Resurser för arbetet
Det i arbetet som bidrar till att uppnå mål för arbetet, eller hantera krav i arbetet.
Resurser kan vara: arbetsmetoder och arbetsredskap, kompetens och bemanning,
rimliga och tydliga mål, återkoppling på arbetsinsats, möjligheter till kontroll i arbetet,
socialt stöd från chefer och kollegor och möjligheter till återhämtning.
Social arbetsmiljö
Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och
socialt stöd från chefer och kollegor.

Skol-OSA: Ett skolanpassat stödmaterial till
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Organisatorisk och
Social Arbetsmiljö (AFS 2015:4)
Informationen riktar sig särskilt till dig som jobbar med arbetsmiljöfrågor i skolan och
förskolan. Här finns råd, tips, tolkningar och stöd för skolledare och ombud i lokal och
central samverkan/MBL/skyddskommitté.
Skol-OSA är ett partsgemensamt projekt mellan Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL), Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.
I skol-OSA finns texter som utvecklar och förklarar OSA:s paragrafer. Här finns
också texter som riktar sig direkt till lokala och centrala samverkansgrupper,
skyddskommitté eller motsvarande. Tanken är att ombud och chefer ska kunna läsa
mer om OSA-paragraferna, men också få reda på hur man kan jobba med OSA i
skolan och förskolan så att arbetsmiljön blir bättre.
I skol-OSA finns en verktygssida där du kan hitta olika verktyg för arbetsmiljöarbete,
exempelvis OSA-checklistor och förslag till riskbedömningar.
Läsanvisning: text hämtad från föreskriften är markerad med kursiv stil.

Bakgrund
Arbetsmiljöverket har den sista mars 2016, utfärdat nya föreskrifter, Organisatorisk
och social arbetsmiljö (OSA), AFS 2015:4. Människor ska inte bli sjuka på grund av
exempelvis ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling.
Avtalsparterna (SKL och Lärarnas Samverkansråd) valde i november att prolongera
HÖK 12 och tillsatte i samband med detta fem arbetsgrupper. En av dessa
arbetsgrupper handlar om arbetsmiljö och ansvarar för att utarbeta ett stödmaterial
med utgångspunkt i OSA för förskolans och skolans verksamhet. Parterna vill
understryka det gemensamma ansvaret för ett väl fungerande systematiskt
arbetsmiljöarbete i samverkan och ser positivt på de nya föreskrifterna. Föreskrifterna
är tydliga och konkreta och kan på så sätt bidra till en god utveckling ifråga om att
förebygga ohälsa.
En god organisatorisk och social arbetsmiljö gynnar även förskolans och skolans
måluppfyllelse.

